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MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF GEORGIA 

 MARITIME TRANSPORT AGENCY 
 

  

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 
 
 

საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულებების და კურსების  
(პროგრამების) აღიარების განაცხადი  

1. გთხოვთ, წარმოდგენილი განაცხადისა და თანდართული დოკუმენტების საფუძველზე, 
გამიწიოთ ზემოთ აღნიშნული მომსახურება (აღნიშნეთ ერთ-ერთი ქვემოთ ჩამოთვლილი):   
  

 საზღვაო-საწვრთნელი დაწესებულების (სსდ) საწყისი აღიარება  (შეავსეთ ყველა პუნქტი)                                               

 ცვლილებების შეტანა  არსებული  სსდ-ს  მონაცემებში  (შეავსეთ პუნქტი 2,3)                                               

 საზღვაო საწვრთნელი დაწესებულების აღიარების განახლება  (შეავსეთ ყველა პუნქტი)                                               

 საზღვაო საწვრთნელი  კურსის აღიარება (შეავსეთ ყველა პუნქტი)                                                

 საზღვაო საწვრთნელი  კურსის სერტიფიკატში (პროგრამაში)  ცვლილების შეტანა (შეავსეთ 
ყველა პუნქტი)                                                

 შეჩერებული საზღვაო-საწვრთნელი კურსის აღდგენა  (შეავსეთ ყველა პუნქტი)                                               

2. საზღვაო-საწვთნელი დაწესებულების მონაცემები: 

დაწესებულების დასახელება:    

ფაქტიური მისამართი:   

საკონტაქტო ტელეფონი:   ფაქსი:   

ელექტრონული ფოსტა:     

საიდენტიფიკაციო კოდი:   

3. დაწესებულების ხელმძღვანელის ან წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მონაცემები: 

სახელი, გვარი, პირადი №: 
 

საკონტაქტო ტელ.:  ელ. ფოსტა:  

4. დაწესებულებაში არსებული საწვრთნელი გემის, სამაშველო საშუალებების და სწრაფმავალი 

კატარღის მონაცემები (ივსება მხოლოდ შესაბამისი საწვრთნელი კურსის აღიარებისას) 

გემის, ნავის სახელი 
ან ნომერი, დროშა: 

საკლასიფი-
კაციო ორგანო  

რეგისტრ. მოწმობის 
ან ბილეთის № 

მგზავრთა  მაქს. 
რიცხვი 

ცურვის რაიონი 

     

 



 

  

MTA3-03-388 
Rev: № 8 
Date of Revision: 31.05.2019 
Valid from: 11.09.2014 Page 2/3 

MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF GEORGIA 

 MARITIME TRANSPORT AGENCY 
 

  

 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო  

საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 
 
 

 

5. აღნიშნეთ საწვრთნელი კურსები, რომელთა აღიარება ან აღდგენა გსურთ: 

 1. პირადი გადარჩენის მეთოდები 

 2. ხანძრის თავიდან აცილება და ხანძართან 
ბრძოლა 

 3. ელემენტარული პირველადი დახმარება 

 4. პირადი უასფრთხოება და სოც. 
პასუხისმგებლობა 

 5. ხანძრის წინააღმდეგ ბრძოლის გაფართ. 
კურსი 

 6. კოლ. სამაშველო საშუალებებისა  და 
სამაშველო კატარღების მართვა; გარდა 
სწრაფმავალი სამაშველო კატარღებისა 

 7. სწრაფმავალი სამაშველო კატარღების 
მართვა 

 8. პირველადი სამედიცინო დახმარება 

 9. სამედიცინო მომსახურება 

 10. ხანძართან ბრძოლის ხმელეთზე 
განლაგებული ტრენაჟორული წვრთნა 

 11. უშიშროებასთან დაკავშირებული უნარ-
ჩვევები 

 12.უშიშროების განსაკუთრებული 
ვალდებულებები 

 13. გემის უშიშროების ოფიცერი 

 14. სამანქანე განყოფილების რესურსების 
მართვა, ხელმძღვანელობის და გუნდური 
მართვის უნარ-ჩვევების ჩათვლით. 

 15. სანავიგაციო ხიდურის რესურსების მართვა, 
ხელმძღვანელობის და გუნდური მართვის 
უნარ-ჩვევების ჩათვლით.  

 16. ხელმძღვანელობა და გუნდური მართვა   

 17. ელ.-კარტოგრაფიული მოწყობილობებისა  
და ინფორმ. სისტემების (ეკმდის) გამოყენება 

 18.რადიოლოკაციური ნაოსნობა,  რადიოლო-
კაციური გავლება, არლგს გამოყენება 

 19.ნავთობმზიდი და ქიმმზიდი ტანკერის  
სატვირთო ოპერაც. გაცნობითი წვრთნები 
 
 

 20.ნავთობმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაც. 
სპეც. წვრთნა  

 21.ქიმმზიდი ტანკერის სატვირთო ოპერაც. 
სპეც. წვრთნა 

 22.თხევად აირმზიდი ტანკერის სატვირთო 
ოპერაც. საბაზისო წვრთნა 

 23.თხევადი აირმზიდი ტანკერის სატვირთო 
ოპერაც. სპეც. წვრთნა 

 24.ინერტული აირების  სისტემის გამოყენება 

 25.ნედლი ნავთობით რეცხვის სისტემის 
გამოყენება; 

 26.არაორგანიზებული ხალხის მასების მართვა 

 27.კრიზისის მართვა და ადამიანთა ქცევა  

 28.უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები  
მგზავრთა მომსახურე პერსონალისათვის   

 29.მგზავრების უსაფრთხოების, ტვირთის 
უსაფრთხოებისა და გემის კორპუსის 
სიმტკიცის უზრუნველყოფა 

 30.საშიში და მავნე ნივთიერებების შეფუთული 
ან ნაყარი სახით გადაზიდვის მეთოდები 

 31.სატვირთო და საბალასტო ოპერაციების 
მართვა 

 32.გემის მართვა და მანევრირება 

 33.რადარი, არლგს, ხიდურის გუნდური 
მართვა და საძიებო-სამაშველო 
ოპერაციები. 

 34. რადიო ოპერატორი 

 35. მაღალი ძაბვა 

 36. თევზსაჭერი გემის პერსონალის  
უსაფრთხოების საბაზისო წვრთნა      

 37. საზღვაო კულინარია 

 38. გემის დამხმარე პერსონალი 
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6. მე, ხელისმომწერი ვადასტურებ, რომ გაცნობილი ვარ სსიპ საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს 
დირექტორის 2014 წლის  №05 ბრძანებას და შესაბამისად, განაცხადს თან ახლავს შემდეგი 
დოკუმენტაცია :  

 მოქმედი ხარისხის სტანდარტის სერტიფიკატის ასლი; 

 საზღვაო-საწვრთნელ დაწესებულებაში ან საზღვაო-საწვრთნელ კურსზე (პროგრამაზე) 
მსმენელთა მიღების მინიმალური მოთხოვნები (ასაკი, კვალიფიკაცია, ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა და სხვა); 

 საზღვაო-საწვრთნელი კურსის (პროგრამის) სასწავლო გეგმა (სილაბუსი), კურსის 
(პროგრამის) ხანგრძლივობა, განრიგი, სწავლების მეთოდი.  

 შენობა-დანადგარების, მოქმედი საწვრთნელი აღჭურვილობების, მოწყობილობების და 
საშუალებების  აღწერა, რომლებიც გამოყენებული იქნება საზღვაო-საწვრთნელი კურსის 
(პროგრამის) ჩატარებისას; 

 სიმულატორზე დაფუძნებული ტრენაჟორების არსებობის შემთხვევაში, მწარმოებლის  
მიერ გაცემული სერტიფიკატი; 

 საზღვაო-საწვრთნელი კურსებისთვის აუცილებელი ლიტერატურისა და მულტიმედიური 
სასწავლო მასალების აღწერა, მათ შორის, საზღვაო კანონმდებლობა, საერთაშორისო 
საზღვაო ორგანიზაციის (IMO) რეზოლუციები, ცნობარები და სხვა;  

 ინსტრუქტორების, ზედამხედველებისა და შემფასებლების სია (სააგენტოს ფორმა MTA3-
03-387) ფორმის შესაბამისად; 

 შესაბამის საზღვაო-საწვრთნელ კურსზე (პროგრამაზე) მისაღებ მსმენელთა მაქსიმალური 
რაოდენობა, კურსის (პროგრამის) მსმენელების პროპორციულობა ინსტრუქტორებისა და 
შემფასებლების რაოდენობასთან მიმართებით; 

 საზღვაო-საწვრთნელ კურსზე (პროგრამაზე) მისაღები მსმენელის პროპორციულობა 
შესაბამის საზღვაო-საწვრთნელ დაწესებულებებში არსებულ აღჭურვილობებისა და 
მოწყობილობებთან მიმართებით; 

 შეფასების მეთოდი (მიმდინარე და დასკვნითი), კრიტერიუმები და მიზანი; 

 საზღვაო-საწვრთნელი კურსის (პროგრამის) გავლის დოკუმენტური დასაბუთების ნიმუში; 

 საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი     ლარის 
ოდენობის. (საზღვაო საწვრთნელი  კურსის პროგრამაში ცვლილების შეტანა უფასოა) 

 სხვა დამატებითი ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში დანართის სახით 
ჩამონათვალთან ერთად) 

 
 
 

დაწესებულების ხელმძღვანელი:                  
                                                  (სახელი, გვარი) 

 
ხელმოწერა:                                    
 
თარიღი:                                


